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സർക്കുലർ
 

    വിഷയം: പഞ്ചായത്ത്  വകുപ്്  -  പതിമൂന്നാം  പഞ്ചവചവസാ  പദതി  (2017-22)  -
നവകകാരളത്തിന്  ജനകീയയാൂത്രണം  -  മൂല്യാധിഷ്ഠിത  ഗ്ാാമസഭ
സംഘാടനം,  ഗുണകഭാക്തൃ തതതതതാതതഞഞ്ഞെ്് ,  ദുാന്തനിവാാണ  പദതി
നട്ിലാക്കചവ - ാമാർഗ്ഗ നിർകദ്ദേശങ പുതത്െവിക്കുവിക്.
 

    ൂത്ചന: 1 സർക്കാാിതതന്റെ 10.09.1998  തതല 37806/എചവ 3/98/തസ്വഭവ  നമർ
സർക്കുലർ

2 സർക്കാാിതതന്റെ 03.08.2004  തതല 22675/എചവ 3/99/തസ്വഭവ  നമർ
സർക്കുലർ

3 സർക്കാാിതതന്റെ 18.08.2004  തതല 37710/ഡി.പി1/2004/തസ്വഭവ  നമർ
സർക്കുലർ

4 സ.ഉ(കക)നം.10/2017/തസ്വഭവ തീയയതി 09.01.2017
5 സ.ഉ(കക)നം.11/2018/തസ്വഭവ തീയയതി 29.11.2018
6 സ.ഉ(കക)നം.22/2018/തസ്വഭവ തീയയതി 14.02.2018
7 സ.ഉ(കക)നം.156/2019/തസ്വഭവ തീയയതി 04.12.2019
8 സ.ഉ(കക)നം.157/2019/തസ്വഭവ തീയയതി 05.12.2019
9 സ.ഉ(കക)നം.09/2020/തസ്വഭവ തീയയതി 06.01.2020
10 സ.ഉ(സാധാ)നം.2933/2019/തസ്വഭവ തീയയതി 23.12.2019
11 സ.ഉ(കക)നം.6/2019/പാി. തീയയതി 27.11.2019
12 സ.ഉ(കക)നം.7/2019/പാി. തീയയതി 17.12.2019

     

               പ്രാകദേ്ിക  വികസനത്തിതതന്റെ ജീയവനാഡി  ജനപകാാരളിത്തകത്താതതടോടടരളരള

പദതി ആൂത്രണാമാണ്.  പദതി ാമാർഗ്ഗ നിർകദ്ദേശങ പാലിങ് കാട് കപ്രാജടകങ

ഗ്ാാമപഞ്ചായത്തുകങ  തയ്യാുാക്കി  കഴിഞിഞഞ്ഞാചവ  ആയത്  ഗ്ാാമസഭകങ  മുൻപപാതതക

സാമർ്ിങ്  കപ്രാജക്  നിർകദ്ദേശങതതട മുൻപൻണന  നിശയിക്കണതതാമവിക്രളരളനുളം

കപ്രാജടകങ  വിഭാവനം  തതചെന്ന ഗുണകഭാകാക്കതതരള നിശിതാമാനദേ്ദേശങ

പാലിങ്  ഗ്ാാമസഭകങ  തതതതതാതതഞഞ്ഞെക്കണതതാമവിക്രളരളനുളം  ഗ്ാാമപഞ്ചായത്തുകങതതട

നിയാമപാാമായ  ബാധ്യതയാണ്.  ഗുണകഭാകാക്കതതരള തതതതതാഞഞ്ഞെക്കുന്നത്

സംബന്ധിങ്  ബഹ.കഹൈകക്കാടതി  പാിൻണിങ 18175/1996  നമർ  ഹൈർജിയികമചവ
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04.04.1997  ചവ  പുതത്െവിങിിരളരള  വിധിന്യായത്തിചവ  സതാാ്യയവുംം  നീയതിോടടകയവുംാമായ

ാീയതിയിചവ  ഗുണകഭാകാക്കതതരള തതതതതാഞഞ്ഞെകക്കഞടത്  നിയാമപാാമായ

ആവ്്യാമാതതണവിക്ം  പദതി  ഗുണകഭാകാക്കതതരള തതതതതാഞഞ്ഞെക്കുന്ന സംൻതിയിചവ

ഗ്ാാമപഞ്ചായത്ത്  ഭാണ  സാമിതികങ  ഗുണകഭാകാക്കതതരള തതതതതാഞഞ്ഞെക്കുന്ന

അധികാാസാനദേശങ അതതലവിക്ം ഗ്ാാമസഭ തതതതതാതതഞഞ്ഞെക്കുന്ന ഗുണകഭാകാക്കതതരള

നിബന്ധനകങക്ക് വികധയാമായി അംൻീയകാിക്കുന്ന അധികാാസാനദേശങ ാമാരാമാണ്

ഗ്ാാമപഞ്ചായത്ത്  ഭാണസാമിതികതതരളവിക്ം  ഗുണകഭാകാക്കതതരള കതതഞടത്തുന്നതി്നതരളരള

അധികാാം ഗ്ാാമസഭകങക്കാതതണവിക്ം ഗുണകഭാകാക്കതതരള തതതതതാഞഞ്ഞെക്കുന്നതി്നതരളരള

നടപടിക്രാമം സതാാ്യയവുംം അർഹൈത ാമാനദേ്ദേശങ പാലിക്കുന്നനുളാമായിാിക്കണതതാമവിക്ം

ഇത്  സംബന്ധിങ്  വികവചനകാമാ  കസ്വചാധിപത്യ പ്രവണതകയാ  ഉഞടായാചവ  അത്

കകാരള  പഞ്ചായത്ത്  ാാജ്  ആകിതതന്റെ ാമാരാമല ഇന്ത്യപ ഭാണ ഘടനോടടതതട 14-ാാം

അ്നതകചദേം  എലാ  തതപരാമാർക്കും  ഉു്്  നചവകുപന്ന സാമത്വാവകാ്ത്തിതതന്റെ

ലംഘനാമായിാിക്കുതതാമവിക്ം വ്യകാമാക്കിയിിഞട്.

               പ്രാകദേ്ിക ആൂത്രണത്തിതതന്റെ ജീയവനാഡി  ഗ്ാാമസഭകരളാതതണന്നിാിതതക്ക

ഭൂാിഭാൻം ഗ്ാാമപഞ്ചായത്തുകരളിും ഗ്ാാമസഭകങ 1994  തതല കകാരള പഞ്ചയാത്ത് ാാജ്

ആക് അദ്യായം ാഞട്,  വകുപ്്  3,  3 എ, 3 ബി എന്നിവ അ്നത്ാസിക്കുന്ന ാീയതിയിചവ

കൂെന്നിതതലവിക്ം,  ഗ്ാാമസഭകങതതട പ്രവർത്തനം  തതാമങതത്െത്തുന്നതി്നതം  വിവിധ

പദതികങക്ക്  വ്യകിൻത  ഗുണകഭാകാക്കതതരള തതതതതാഞഞ്ഞെക്കുന്നത്

സതാാ്യാമാക്കുന്നതി്നതം  ൂത്ചന(1),(2),(3)  പ്രകാാം  സർക്കാർ  പുതത്െവിങിിരളരള

ാമാർഗ്ഗനിർകദ്ദേശങ  പാലിക്കതത്െന്നിതതലവിക്ം  കാമചവ  കാാണദേശരളാചവ

ഗ്ാാമപഞ്ചായത്തുകങ  വാർഷിക  പദതികരളിടടെ തതട തതപാനുളധനം  വിനികയാൻിങ്

നട്ിലാക്കുന്ന വികസന പദതികങ ഫലവത്താകുപന്നിതതലവിക്ം ഗ്ാാമസഭ സംഘാടനം

്ാിയായ  ാീയതിയിയിചവ  നടത്താത്തതിനാചവ  യാഥാർത ഗുണകഭാകാക്കങക്ക്

ആ്നതകൂല്യം  ലഭിക്കാത്ത സാഹൈചാ്യം  ഉഞടാകുപന്നതാോടടം  സർക്കാർ  വിവിധ

ാമിഷ്നതകരളിടടെ തതട നട്ിലാക്കുന്ന വികസന  കകാമ  പ്രവർത്തനദേശങതതട ഗുണഫലം

സമൂഹൈത്തിതതല ദുാിതാമ്നതഭവിക്കുന്ന ജനവിഭാൻദേശങക്ക്  ലഭിക്കുന്നിലാതതയവിക്മുൻരളരള

അകനകം  പാാതികങ  നിലനിചവക്കുവിക്ഞട്.  കാമചവ  സാഹൈചാ്യത്തിചവ  ജനകീയയ

പഞ്ചായത്ത്  എന്ന ലക്യം  കകവാിക്കുന്നതിനായി  അധികാാ  വികക്ദ്ീയകാണ

നിയാമദേശങതതടോടടം  തത്വദേശങതതടോടടം  അന്തസത്തക്ക്നതുസതാമായി  ഗ്ാാമസഭകങ
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സംഘടി്ിക്കുന്നതി്നതം  ഗുണകഭാകാക്കതതരള തതതതതാഞഞ്ഞെക്കുന്നതി്നതം  താതതഴിഞ്ുോടടന്ന

തതപാനുള നിർകദ്ദേശങ  പുതത്െവിക്കുവിക് .  ഇത്  എലാ  ഗ്ാാമപഞ്ചായത്തുകങം

കർ്നാമായി  പാലികക്കഞടനുളം  ഇത്  സംബന്ധിങ്  വീയഴകങ  ഉഞടായാചവ  ആയത്

തതൻരാവാമായി കഞട് കർ്ന നടപടികങ സ്വീയകാിക്കുന്നനുളാമാണ്.

1. എലാ  ഗ്ാാമപഞ്ചായത്തിും  കുപുഞഞ്ഞ പകം  3  ാമാസത്തിതതലാാിക്കചവ

നിർബന്ധാമാോടടം  ഗ്ാാമസഭ  കചകാഞടതാണ്.  പദതി  രപീയകാണത്തിതതന്റെ

ഭാൻാമായി  ഏതതതകാിും  ഒര പ്രകത്യക  വിഭാൻത്തി്നതകവഞടികയാ ,  കക്ദ്-

സംസാന  സർക്കാരകങതതട നിർകദ്ത്തിതതന്റെകയാ ,  പ്രകത്യക  സർക്കാർ

ഉത്താവിതതന്റെകയാ  അടിസാനത്തിചവ  കചരന്ന ഗ്ാാമസഭ  കയാൻദേശതതരള

ഗ്ാാമസഭകങതതട പ്രകത്യക  കയാൻദേശരളായി  കണക്കാകക്കഞടനുളം  അവ

കാമചവ്ുഞഞ്ഞ നിയാമാധിഷ്ഠിതാമായ  നിശിത  എണശം  കയാൻദേശരളിചവ

ഉങതത്െന്നതായി കണക്കാക്കാപ പാടിലാത്തനുളാമാണ്.

2. ഗ്ാാമസഭ കയാൻം  വിരളിച കൂിന്നതി്നതരളരള ചുമാമതല ഗ്ാാമസഭാ  കീവീയനുായ

വാർഡ്  തതാമമുിചവ  നികിഷാമായിാിക്കുന്നതാണ്.  എന്നാചവ  ഒര തതാമമർക്ക്

്ാാീയാിക അസും മൂലകാമാ ാമകറതതതകാിും നീയതീയകാിക്കായവുംന്ന കാാണദേശരളാകലാ

പ്രസ്തുത  ചുമാമതല  നിർകഹൈിക്കുന്നതിന്  സാധിക്കാതതത വന്നാചവ ,  പ്രസിഡന്റെ്

തതതാട്ടെത്തുരളരള  ഏതതതകാിും  വാർഡിതതല അംൻതതത്ത പ്രസ്തുത  ഗ്ാാമസഭോടടതതട

കീവീയനുായി  നിയാമികക്കഞടതാണ്.  (ഒര വാർഡ്  അംൻം  താപ

കീവീയനുായിാിക്കുന്ന ഗ്ാാമസഭോടടതതട കയാൻം  മൂന്ന്  ാമാസത്തിതതലാാിക്കചവ

വിരളിചകൂിന്നതിചവ  നുളടർങയായി മൂന്ന്  തവണ  വീയഴ വരത്തിയാചവ  പ്രസ്തുത

തതാമമർ തചവസാനത്ത് നുളടാാപ അകയാൻ്യനായി തീയരന്നതാണ്).

3. ഗ്ാാമസഭകരളിതതല ജനപകാാരളിത്തം വർദി്ിക്കുന്നതിതതന്റെ ഭാൻാമായി വ്യാപകാമായ

പ്രചാണപാിപാടികങ  ഗ്ാാമപഞ്ചായത്തുകരളിുടനീയരളം  സംഘടി്ികക്കഞടതാണ്.

ഓകാാ  ഗ്ാാമസഭോടടതതടോടടം  പ്രധാന  അജഞടോടടം  പ്രകത്യക  അജഞടോടടം

ഗ്ാാമപഞ്ചായത്ത്  സാമിതി  മുൻപകൂട്ടി  തീയരാമാനികക്കഞടനുളം  ആയത്  തതപാനുള

ജനദേശങതതട അുിവികലക്കായി പ്രസിദീയകാികക്കഞടനുളാമാണ്. 

4. ഗ്ാാമപഞ്ചായത്തിതതന്റെ പ്രസിഡന്റെ്  ബന്ധതത്ട്ട ഗ്ാാമസഭോടടതതട കീവീയനയാമായി

കൂടിയാകലാചിങ്  ഗ്ാാമസഭോടടതതട സലയവുംം , തീയയതിോടടം,  സാമയയവുംം
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നിശയികക്കഞടതാണ്.  ഗ്ാാമസഭാകയാൻദേശങ  ാാവിതതല 8  ാമണിക്കും

കവകുപകന്നാം  6  ാമണിക്കും  ഇടയരളരള  സാമയദേശരളിചവ  കൂകടഞടതാണ്.

ഗ്ാാമപഞ്ചായത്ത്  തതസക്രട്ടുി  കയാൻത്തിതതന്റെ സലയവുംം ,  തീയയതിോടടം,  സാമയയവുംം

ഉങതത്തതടോടടള്ള വിവാദേശങ കാുതത്െത്തിയ ഗ്ാാമസഭാ  കനാട്ടീയസ്  ഗ്ാാമസഭാ

പ്രകദേ്തതത്ത   തതപാനുള സലദേശങ, വിദേ്യാഭ്യാസ സാപനദേശങ, തതപാനുള വിതാണ

കക്ദ്ദേശങ,  അംൻപവാടികങ,  ആശുപരികങ,  ഡിതതസ്പെപസുികങ,

ാമാർക്കറ്റുകങ, തതപാനുള സാപനദേശങ, വാർത്താകബാർഡുകങ, ഗ്ാാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഫീയസ് എന്നിവടദേശരളിചവ  പ്രദേർ്ി്ികക്കഞടനുളം  ഇത്  സംബന്ധിങ

അുിയിപ്പുകങ പര ദ്്യാമാധ്യാമദേശരളിടടെ തതട നചവകകഞടനുളാമാണ് . ഗ്ാാമസഭ കൂെന്ന

സലയവുംം,  തീയയതിോടടം,  സാമയയവുംം ഗ്ാാമസഭാംൻദേശതതരള അുിയിക്കുവാ്നതം അവതതാ

കയാൻത്തിചവ  പതതകാെ്ിക്കാ്നതം  ബന്ധതത്ട്ട കീവീയനർാമാർ  നടപടി

സ്വീയകിാികക്കഞടതാണ്. 

5. ഗ്ാാമസഭ  കയാൻത്തികലക്ക്  ഗ്ാാമസഭ  ഉങതത്െന്ന പ്രകദേ്തതത്ത

പ്രതിനിധീയകാിക്കുന്ന നിയാമസഭാംൻതതത്തോടടം ,  ജിലാ  പഞ്ചായത്ത്

അംൻതതത്തോടടം,  കബാക്ക്  പഞ്ചായത്ത്  അംൻതതത്തോടടം  ഗ്ാാമസഭ  കീവീയനർ

കണികക്കഞടതാണ്.

6. ഗ്ാാമസഭയിതതല അംൻസംു്യോടടതതട പത്ത് ്താമാനം അംൻദേശങ ഹൈാജാായാചവ

ഗ്ാാമസഭ  കയാൻത്തിതതന്റെ ക്വാും  തികോടടന്നതാണ് .  ക്വാും  തികയാതതത

ാമാറിതതവയന്ന ഗ്ാാമസഭ കയാൻം വീയണ്ടം കൂെകമാങ പ്രസ്തുത കയാൻത്തിന്  50

ഗ്ാാമസഭാംൻദേശങ  അതതലകാിചവ  ഗ്ാാമസഭയിതതല അംൻസംു്യോടടതതട പത്ത്

്താമാനം  ഇതികലതാകണാ  ഏറയവുംം  കുപുഞഞ്ഞത്  അത് ബന്ധതത്ട്ട

ഗ്ാാമസഭോടടതതട ക്വാുാമായി കണക്കാകക്കഞടതാണ്.

7. ഗ്ാാമസഭ  കയാൻത്തിചവ  പ്രസിഡന്റെ്  അദ്യകത  വഹൈികക്കഞടതാണ്.

അകദഹൈത്തിതതന്റെ അസാന്നിദ്യത്തിചവ പഞ്ചായത്ത് കവസ് പ്രസിഡ്റും ാഞട്

കപരകടോടടം  അസാന്നിദ്യത്തിചവ  ഗ്ാാമസഭ  കീവീയനയം  അദ്യകത

വഹൈികക്കഞടതാണ്.

8. ഗ്ാാമപഞ്ചായത്ത്  പ്രസിഡന്റെ്  നിർകദ്ിക്കുന്നത്നതസാിങ് ഗ്ാാമപഞ്ചായത്തിതതന്റെ

നിയന്ത്രണത്തിുരളരള  ഉകദേ്യാൻസർ  ഗ്ാാമസഭ  കയാൻദേശരളിചവ  നിർബന്ധാമാോടടം

പതതകാെകക്കഞടതാണ്. 
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9. ഗ്ാാമസഭാ  കയാൻത്തിചവ  ചർങ തതചകയ്യഞട വിഷയദേശതതരളക്കുുിങ്  ഗ്ാാമസഭ

കീവീയനർ  ഗ്ാാമപഞ്ചായത്ത്  പ്രസിഡ്റുാമായി  ആകലാചിങ്  അജഞട

തയ്യാുാകക്കഞടതാണ്.  ഏനുള പ്ര്രതതത്ത സംബന്ധിചം  കയാൻത്തിചവ  ഭൂാിപക

അടിസാനത്തിചവ  തീയരാമാനതതാമെകക്കഞടതാണ്.  കഴിഞിോടടന്നനുളം  തതപാനുളസമതത

പ്രകാാമുൻരളരള  തീയരാമാനദേശങ  എെക്കാപ  ശടുാമികക്കഞടതാണ്.  ഗ്ാാമസഭാ

കയാൻദേശരളിചവ വാർഡിതതന്റെ വികസന പ്ര്രദേശങ താംതിാിങ ്ചർങ തതചകയ്യഞടനുളം

നട്ിലാകക്കഞട വികസന  പ്രവർത്തനദേശങതതട കത്യാമായ  മുൻപൻണന

നിശയികക്കഞടനുളാമാണ്. 

10.ഗ്ാാമപഞ്ചായത്തിതതന്റെ മുൻു്യ വികസന  പ്ര്രദേശങ  പ്രതിഫലി്ിക്കുന്ന

ാീയതിയിലാണ്  ഗ്ാാമസഭ  കയാൻത്തിതതന്റെ കാാ്യ പാിപാടി  രപതത്െകത്തഞടത് .

ഗ്ാാമസഭ  കയാൻത്തിചവ  വർക്കിംൻ്  ഗ്ര്്  അടിസാനത്തിചവ  /

വിഷയാടിസാനത്തിചവ ഗ്ര്് ചർങകങ വി്ദോമായി സംഘടി്ികക്കഞടതാണ്. 

11.ഗ്ാാമസഭക്ക്  കവഞടി  എലാ  വാർഡുകരളികലോടടം  ഒര തതപാനുള സലത്ത്  ഒര

സിാം  വാർത്ത കബാർഡ്  സാപികക്കഞടതാണ് .  വാർത്താ  കബാർഡിന്

ചുമരദേശിയത്  1  ാമീയ  x  0.06  ാമീയ  വിസീയർണശമുൻഞടായിാികക്കഞടതാണ്.

വാർത്താകബാർഡിചവ ഗ്ാാമപഞ്ചായത്തിതതന്റെ കപാ് ,  വാർഡിതതന്റെ കപാ്  എന്നിവ

കാുതത്െത്തിയിാിക്കണം.  കയാൻ  കനാട്ടീയസ്,  കയാൻത്തിചവ  ചർങ തതചെന്ന

വിഷദേശങ,  കയാൻ തീയരാമാനദേശങ,  ഗ്ാാമസഭ അുികയഞട പ്രധാന കാാ്യദേശങ

എന്നിവ വാർത്താകബാർഡിചവ പാസ്യതത്െകത്തഞടതാണ്. 

12.ഗ്ാാമസഭക്ക്  ആവ്്യതതാമകാിചവ  പത്തിചവ  കുപുയാത്ത അംൻദേശങരളരള  സബ്

കമതിറികങ രപീയകാിക്കായവുംന്നതാണ്. 

13.ഗ്ാാമസഭയിതതല 10  ്താമാനം  അംൻദേശങ  കാുാമൂലം

ആവ്്യതത്െകയാതതണകാിചവ  അതിുന്നയിക്കുന്ന കാാ്യദേശങ  ചർങ

തതചെന്നതികലക്കായി ഗ്ാാമസഭോടടതതട ഒര പ്രകത്യക കയാൻം  15  ദേിവസത്തിനകം

കീവീയനർ വിരളിച കൂകട്ടഞടതാണ് .  ഇത്താം പ്രകത്യക കയാൻം വിരളിങ് കൂിന്നത്

ാഞട്  സാധാാണ  ഗ്ാാമസഭാ  കയാൻദേശങക്കിടയിചവ  ഒാിക്കചവ  ാമാരം

ാമതിയാകുപന്നതാണ്. 

14.പട്ടികവർഗ്ഗ ഉപപദതി  വിഹൈിതം  ലഭിക്കുന്ന ഗ്ാാമപഞ്ചായത്തുകങ  ഗ്ാാമസഭ

കചരന്നതി്നത മുൻമായി  പട്ടികവർഗ്ഗ ഊരകൂട്ടദേശരളിചവ  ഗ്ാാമസഭാ  കയാൻത്തിന്
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സാമാനാമായ  ാീയതിയിചവ  ഊരമൂ്തതന്റെ അദ്യകതയിചവ  ഊരകൂട്ടകയാൻദേശങ

സംഘടി്ികക്കഞടതാണ്.  ആതതക കവാട്ടർാമാാിചവ  50  ്താമാനത്തിചവ  അധികം

അംൻദേശങ  ഊരകൂട്ടകയാൻദേശരളിചവ  നിർബന്ധാമാോടടം  പതതകാെകക്കഞടതാണ്.

ഗ്ാാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റെ് കഴിഞിോടടന്നര ഊരകൂട്ടകയാൻദേശരളിചവ പതതകാെക്കാപ

ശടുദികക്കഞടനുളം  ബന്ധതത്ട്ട വാർഡിതതല ഗ്ാാമപഞ്ചായത്ത്  അംൻം  എലാ

ഊരകൂട്ടകയാൻദേശരളിും നിർബന്ധാമാോടടം പതതകാെകക്കഞടനുളാമാണ്.  ഊരകൂട്ടദേശങ

കാാ്യകാമാമായി  സംഘടി്ിക്കുന്നതിന്  കടബചവ  എകറപഷപ

ഓഫീയസർാമാരകടോടടം,  എസ്.റി  തതപ്രാകാമാട്ടർാമാരകടോടടം  കസവനം

നിർബന്ധാമാകക്കഞടനുളം  ഉരകൂട്ടകയാൻദേശരളിചവ  ബന്ധതത്ട്ട എസ് .റി

തതപ്രാകാമാട്ടർാമാർ  പതതകാെക്കുവിക്തതഞടന്ന്  ഗ്ാാമപഞ്ചായത്ത്  തതസക്രട്ടുിാമാർ

ഉുപ്പുവരകത്തഞടനുളാമാണ്. 

15.ഊരകൂട്ടകയാൻദേശങ കചരന്നതിന് മുൻമ് ഒകാാ ഊാിും വ്യാപകാമായ പ്രചാണ

പാിപാടികങ  സംഘടി്ികക്കഞടതാണ്.  ഊരകരളിതതല പട്ടിക  വർഗ്ഗ

വിഭാൻദേശങതതട സാമഗ് വികസനാമായിാിക്കണം  ഊരകൂട്ട കയാൻത്തിതതല മുൻു്യ

ചർങ വിഷയം. ഊരകരളിചവ നട്ിലാക്കുന്നതിന് നിർകദ്ിക്കുന്ന കപ്രാജടകങതതട

മുൻപൻണന  അതത്  ഊരകൂട്ടദേശരളിചവ  നിശയികക്കഞടതാണ്.  ഊരകൂട്ടം

നിശയിക്കുന്ന മുൻപൻണനകങ  ഗ്ാാമസഭാ  കയാൻത്തിചവ  ുിക്ാർട്ട്

തതചകയ്യഞടനുളാമാണ്. 

16.ാമത്സ്യ വകുപ്ിതതന്റെ പ്രു്യാപിത  ാമത്സ്യഗ്ാാമദേശങ നിലവിുള്ള ഗ്ാാമപഞ്ചായത്ത്

വാർഡുകരളിചവ  ഊരകൂട്ടം  ാമാതകയിചവ  പാമാാൻത

ാമത്സ്യതതത്താഴിഞിലാരളികങക്കായി  ാമത്സ്യസഭകങ  സംഘടി്ികക്കഞടതാണ്.

കുപുഞഞ്ഞത്  25  ാമത്സ്യതതത്താഴിഞിലാരളികങ  ാജി്ർ  തതച്തിിള്ള വാർഡുകരളിചവ

ഗ്ാാമസഭയ്ക്ക് മുൻമായി ാമത്സ്യസഭ നിർബന്ധാമാോടടം വിരളിചകചർകക്കഞടതാണ്.

17.ഓകാാ ഗ്ാാമസഭയിും നവകകാരള കർമത പദതിോടടതതട ഭാൻാമായി നട്ിലാക്കുന്ന

ഹൈാിത  കകാരളം,  കലഫ്,  ആർദ്രം,  തതപാനുള വിദേ്യാഭ്യാസ  സംാകണ  യജം

എന്നീയ ാമിഷ്നതകങതതട പ്രവർത്തന അവകലാകന ുിക്ാർട്ട് ,  നീയർത്തട വികസനം,

ജലവിതാണം,  കവദേ്യുതി,  കഷി,  ദോാിദ്ര്യ നിർമതാർ്നം,  പട്ടിക ജാതി,  പട്ടിക

വർഗ്ഗ വികസനം ,  വനിത  വികസനം,  ആകാാൻ്യം,  വിദേ്യാഭ്യാസം  മുൻതലായ

വികസന  കാമുലകതതരളക്കുുിങ്  ഗ്ാാമസഭ  ചർങക്ക്  ആവ്്യാമായ  വി്ദോമായ
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ുിക്ാർട്ട്  ബന്ധതത്ട്ട ഉകദേ്യാൻസപ  തയ്യാുാക്കി  ഗ്ാാമസഭാ  അംൻദേശങക്ക്

ലഭ്യാമാകക്കഞടതാണ്. 

18.ഗ്ാാമപഞ്ചായത്തിതതന സംബന്ധിങ ഓഡിറ്  ുിക്ാർികങ ,  വാർഷിക

കണക്കുകങതതട ക്റ്  തതാമന്റെ് ,  വാർഷിക  ഭാണ  ുിക്ാർട്ട്  എന്നിവ  ഗ്ാാമസഭ

കയാൻദേശരളിചവ ചർങ തതചകയ്യഞടനുളം അതിതതന്റെ അഭിപ്രായദേശങ ഗ്ാാമപഞ്ചായത്ത്

പാിൻണികക്കഞടനുളാമാണ്. 

19.ഒര വാർഡിതതന സംബന്ധിങ ്മുൻപ വർഷം ഏതതറെത്ത് നട്ിലാക്കിയ  വികസന

പാിപാടികങം  നടപ്പു വർഷത്തിചവ  ഏതതറെക്കാ്നതകദ്ിക്കുന്ന വികസന

പാിപാടികങം  അതി്നതകവഞടിവരന്ന തതചലയവുംം  ഗ്ാാമപഞ്ചായത്ത്  അംൻീയകാിങ

വാർഷിക ബഡ്ജറിതതന്റെ വി്ദോം്ദേശങം ഓകാാ കാമുലക്കുമുൻരളരള പദതി വിഹൈിതം

ഉങതത്തതട സർക്കാാിചവ  നിവിക്ം  ലഭിങ ധനസഹൈായം ,  നികുപതി  വിഹൈിതം

എന്നിവതതയ സംബന്ധിങ വിവാദേശങം ഒര സാമത്തിക വർഷതതത്ത ആദേ്യതതത്ത

ഗ്ാാമസഭ  കയാൻത്തിചവ  കീവീയനർ  അവതാി്ികക്കഞടനുളം  ആയത്  ഗ്ാാമസഭ

വാർത്താകബാർഡിചവ പ്രസിദതത്െകത്തഞടനുളാമാണ്. 

20.പ്രവാസി  ാമലയാരളികങ  ഉങതത്തതടോടടരളരള  തതപാനുള ജനത്തിതതന്റെ അഭിപ്രായം

സ്വീയകാിക്കുന്നതിന്  വകുപ്ിതതന്റെ തതവബ്  കസറിചവ  ഗ്ാാമസഭ  വിപകഡാ

തതസരകാ്യം  ലഭ്യാമാക്കുന്നതാണ്.  ഈ  വിവാം  പര-ദ്്യാമാധ്യാമദേശരളിടടെ തതടോടടം 

കനാട്ടീയസിടടെ തതടോടടം  പാസ്യതത്െകത്തഞടനുളം  തതവബ്  കസറ്  വഴിഞി  ലഭിക്കുന്ന

നിർകദ്ദേശങക്ക്  ഗ്ാാമപഞ്ചായത്തുകങ  അർഹൈാമായ  പാിൻണന

നചവകകഞടനുളാമാണ്. 

21.ഇപഫർകാമഷപ  കകാരള  ാമിഷപ  വകസി്ിങിിരളരള  ഗ്ാാമസഭാ  ഓീകലപ

കപാർട്ടചവ  സംവിധാനം  എലാ  ഗ്ാാമപഞ്ചായത്തുകങം  കുപറാമറ ാീയതിയിചവ

ഉപകയാൻിക്കുന്നതിന് ആവ്്യാമായ നടപടികങ സ്വീയകാികക്കഞടതാണ്. 

22.ഗ്ാാമപഞ്ചായത്തുകങ  വാർഷിക  പദതി  തയ്യാുാക്കുന്നത്  ഗ്ാാമസഭകങതതട

നിർകദ്ദേശങ പാിൻണിചതതകാഞടായിാികക്കഞടതാണ്. 

23.ഗ്ാാമസഭകങതതട തീയരാമാനദേശങക്കും  ശുപാർ്കങക്കും  നിർകദ്ദേശങക്കും

ഗ്ാാമപഞ്ചായത്ത് അർഹൈാമായ പാിൻണന നചവകകഞടതാണ്.  സ്വീയകാാ്യാമലാത്ത

നിർകദ്ദേശങം  ശുപാർ്കങം  ഗ്ാാമസഭ  നചവകിയാചവ  അവ

സ്വീയകാാ്യാമലാത്തതിതതന്റെ കാാണം  ബന്ധതത്ട്ട ഗ്ാാമസഭാ  കീവീയനർ
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ഗ്ാാമസഭതതയ അുിയികക്കഞടതാണ്. 

24.ഗ്ാാമപഞ്ചായത്തിതതല ഉകദേ്യാൻസതതാകയാ ,  ഗ്ാാമപഞ്ചായത്തിതതന്റെ

നിയന്ത്രണത്തിുരളരള  ഘടക  സാപനദേശരളിതതല ഉകദേ്യാൻസതതാകയാ ,

ജീയവനക്കാതതാകയാ  ഗ്ാാമസഭ  കകാ-ഓർഡികനറർാമാാായി  നാാമനിർകദ്ം

തതചയ്യായവുംന്നതാണ്.  കാമചവ്ുഞഞ്ഞ പ്രകാാം  ഗ്ാാമസഭാ  കകാ -

ഓർഡികനറർാമാാായി  ഗ്ാാമപഞ്ചായത്ത്  നാാമനിർകദ്ം  തതചെന്ന

ഉകദേ്യാൻസർ  ഗ്ാാമസഭാ  കയാൻദേശങ  വിരളിച കൂിന്നതിും ,  അവോടടതതട

നടത്തി്ിും,  ാമിനിട്ട്സ്  കാുതത്െത്തുന്നതിും,  നുളടർ  നടപടികതതരളെക്കുന്നതിും

കീവീയനതതു സഹൈായികക്കഞടതാണ് .ഗ്ാാമസഭ  കകാ-ഓർഡികനറുായി

നികയാൻിക്കുന്ന ഗ്ാാമപഞ്ചായത്തുകരളികലോടടം ഘടക സാപനദേശരളികലോടടം ചില

ജീയവനക്കാർ  ഡ്ട്ടി  ഏതതറെക്കുന്നിതതലവിക്ം  അത്  ഗ്ാാമസഭ  സംഘാടനത്തിന്

തടസ്സാമാകുപവിക്തതവവിക്ം അകനകം പാാതികങ ലഭിക്കുവിക്ഞട്.  നിയാമാ്നതസാണം

ഗ്ാാമപഞ്ചായത്തുകങ  ഗ്ാാമസഭ  കകാ-ഓർഡികനറർാമാാായി  നിശയിക്കുന്ന

ജീയവനക്കാർ  പ്രസ്തുത  ചുമാമതല  വീയഴകൂടാതതത നിർകഹൈികക്കഞടതാതതണവിക്ം  ഇത്

സംബന്ധിങ് പാാതികങ കബാദ്യതത്ട്ടാചവ ടി ജീയവനക്കാർതതക്കതിതതാ കർ്ന

വകുപപ്പുതല  അങടക്ക നടപടികങ  സ്വീയകാിക്കുന്നതാണ് .  (സ.ഉ(സാധ

ാാ)നം.3055/2019/ആ.കുപ.വ  തീയയതി  19.12.2019  പ്രകാാം  ആകാാൻ്യ വകുപ്ിതതല

ഫീയചവഡ്  വിഭാൻം  ജീയവനക്കാതതാ ഗ്ാാമസഭ  കകാ -ഓർഡികനറർാമാാായി

നിയാമിക്കായവുംന്നതാതതണന്ന് സർക്കാർ വ്യകാമാക്കിയിിഞട്)

25.ഗ്ാാമസഭാ  കകാ-  ഓർഡികനറർ  ഗ്ാാമസഭാ  തീയരാമാനദേശങ  ഗ്ാാമസഭ

കഴിഞിഞഞ്ഞാചവ  ഉടപ  തതതന്ന എഴതി  തയ്യാുാക്കി  ഗ്ാാമസഭാ  അദ്യകപ ,

കീവീയനർ,  ഉകദേ്യാൻസർ  ഗ്ാാമസഭാ  കയാൻത്തിചവ  പതതകാെത്തവർ

എന്നിവരതതട സാക്യതത്െത്തചവ  വാദേശി  തതതാട്ടെത്ത   പ്ര്രവത്തി  ദേിവസം

ഗ്ാാമപഞ്ചായത്ത്  തതസക്രട്ടുിതതയ ഗ്ാാമസഭാ ാമിനിട്ട്സം ,  അ്നതബന്ധ കാുകങം

തിാിതതക ഏചവ്ികക്കഞടതാണ് .  ഗ്ാാമസഭോടടാമായി  ബന്ധതത്ട്ട

കഫാകട്ടാഗ്ാരകങ,  ഗ്ാാമസഭാ കനാട്ടീയസകങ എന്നിവ ാമിനിട്ട്സ്  ബുകക്കിതതനാ്ം

ഉഞടായിാികക്കഞടതാണ്.  ഗ്ാാമസഭ  തീയരാമാനദേശരളിചവ  കബാക്ക്,  ജിലാ

പഞ്ചായത്തുകങതതട പാിൻണനയ്ക്ക് അയക്കുന്നതി്നതള്ള നിർകദ്ദേശങ  ഗ്ാാമസഭാ

കയാൻത്തിതതന്റെ തതതാട്ടെത്ത ദേിവസം  തതതന്ന ഗ്ാാമപഞ്ചായത്ത്  തതസക്രട്ടുി
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ബന്ധതത്ട്ട സാപന കാമലധികാാികങക്ക് അയചനചവകകഞടതാണ്. 

26.സർക്കാർ  കാലാകാലദേശരളിചവ  തകദ്  സ്വയംഭാണ  സാപദേശങതതട പദതി

ആൂത്രണത്തി്നതം നിർകഹൈണത്ത്നതാമായി പുതത്െവിക്കുന്ന ാമാർഗ്ഗകാുകരളിതതല

നിർകദ്ദേശങ  പ്രകാാം  ഗ്ാാമസഭകങ  സംഘടി്ിക്കുന്നതിന്  ശടുദികക്ക

ഞടതാണ്.( ൂത്ചന 4,5,6 ാമാർഗ്ഗകാുകങ കാണുകക)

27.ഗ്ാാമസഭകങതതട ്ാകീയകാണത്തിതതന്റെ ഭാൻാമായി  കകാരള  പഞ്ചായത്ത്  ാാജ്

ആക്  വകുപ്്  3(എ),  3(ബി)  വകുപപ്പുകങ  തതപാനുളജനദേശങക്ക്  ഉു്്  നചവകുപന്ന

അധികാാദേശങം,  ചുമാമതലകങം,  അവകാ്ദേശങം,  ഉത്താവാദേിത്തദേശങം

സംബന്ധിങ്  തതസാമിനായകങ/ചർങ കാലാസകങ  എലാ  ഗ്ാാമപഞ്ചായത്തുകങം

സംഘടി്ികക്കഞടതാണ്. 

28.ഏതതതകാിും  പദതികക്കാ,  പ്ലാനികനാ  കവഞടി  ഗുണകഭാകാക്കതതരള

തതതതതാഞഞ്ഞെകക്കഞടി വരകമാങ അതി്നതരളരള അർഹൈതോടടം,  മുൻപൻണന ക്രാമയവുംം

ാമാനദേ്ദേശങം  പദതിയികലാ,  കപ്രാജകികലാ,  പ്ലാനികലാ  പുഞഞ്ഞിിരളരള

വ്യവസകങക്കും  നിബന്ധനകങക്കും  വികധയാമായി  സർക്കാർ  നിശയിങ്

പാസ്യതത്െത്തിയിിരളരളത്,  കീവീയനർ  ഗ്ാാമസഭാ  കയാൻദേശരളിചവ

അവതാി്ികക്കഞടതാണ്.  ഗുണകഭാകാക്കരളായി  തതതതതാഞഞ്ഞെക്കുന്നതിന്

ഗ്ാാമസഭാ പ്രകദേ്ത്തുനിവിക്ം അകപകിങിിരളരളവരതതട മുൻപൻണനാക്രാമത്തിുരളരള

കാട്  ലി്്  അവതതാെതതട കണിചതതകാണ്ടരളരള ഗ്ാാമസഭ കയാൻത്തിചവ ൂത്ൂ

പാിക്ാധന നടത്തിയ ക്ഷം അന്തിാമ ലി്് തയ്യാുാക്കി ഗ്ാാമപഞ്ചായത്തിതതന്റെ

അംൻീയകാാത്തിന്  സാമർ്ികക്കഞടതാണ്.  ഗ്ാാമസഭ  അംൻീയകാിങ ലി്ിതതല

മുൻപൻണന  ക്രാമത്തിന്  ാമാറം  വരത്തുവാപ  ഗ്ാാമപഞ്ചായത്തിന്

അധികാാമുൻരളരളതല. 

29.പദതി  നിർകഹൈണത്തിതതന്റെ ഭാൻാമായി  വ്യകിൻത  ആനൂകകൂല്യദേശങക്കുരളരള

ഗുണകഭാക്തൃ തതതതതാഞഞ്ഞെ്്  ആവ്്യാമായി  വരന്ന സംൻതിയിചവ

ഗുണകഭാകാക്കങതതട അന്തിാമ  ലി്്  സർക്കാർ  കാലാകാലദേശരളിചവ

പുതത്െവിക്കുന്ന പദതി  നിർകഹൈണ  കലഞടുിതതല സാമയക്രാമം  പ്രകാാം

ഗ്ാാമപഞ്ചായത്തിതതന്റെ തതവബ്  കസറിചവ  പ്രസിദീയകാികക്കഞടതാണ് .

പഞ്ചായത്ത്  തതഡപ്ട്ടി  ഡയുകർാമാർ  ഗുണകഭാക്തൃ ലി്്  ബന്ധതത്ട്ട

ഗ്ാാമപഞ്ചായത്തിതതന്റെ തതവബ്  കസറിചവ  പ്രസിദീയകാിങിിതതഞടന്ന്  ഉുപ്പു

File No.PAN/17316/2019-J8(DP)



വരകത്തഞടനുളം  ഇത്  സംബന്ധിങ സാക്യപരം  സാമയബന്ധിതാമായി

പഞ്ചായത്ത് ഡയുകർക്ക് സാമർ്ികക്കഞടനുളാമാണ്. 

30.2018, 2019 വർഷദേശരളിചവ കകാരളം കനാിട്ട സാമാനതകരളിലാത്ത പ്രരളയത്തിതതന്റെോടടം

ാമറ് പ്രകതി ദുാന്തദേശങതതടോടടം പശാത്തലത്തിചവ ദുാന്തദേശങതതട പ്രത്യാഘാതദേശങ

ലഘൂകാിക്കുന്നതി്നതം,  ദുാന്ത നിവാാണത്തി്നതം ,  ദുാന്ത മുൻന്നരക്കദേശങക്കുാമായി

'നമതങ  നമുൻക്കായി' എന്ന നാാമകധയത്തിചവ  തകദ്  സ്വയംഭാണ

സാപനദേശങതതട 2020-2021  വാർഷിക പദതി മുൻതചവ ദുാന്ത നിവാാണ പദതി

വാർഷിക പദതിോടടാമായി  ഏകകാപി്ിങ് നട്ിലാക്കുന്നതി്നതം  പ്രസ്തുത പദതി

രപീയകാണത്തിനായി  എലാ  തകദ്സ്വയംഭാണ  സാപനദേശരളിും  പ്രകത്യക

വാർഡ്  തല  ഗ്ാാമസഭാകയാൻദേശങ  കൂെന്നതി്നതാമായി  വി്ദോമായ

ാമാർഗ്ഗനിർകദ്ദേശങ  ൂത്ചന  (7),  (8),  (9)  ഉത്തായവുംകരളിടടെ തതട സർക്കാർ

പുതത്െവിങിിഞട്.  കഴിഞിഞഞ്ഞ വർഷദേശരളിതതല പ്രരളയത്തിതതന്റെോടടം  പ്രകതി

ദുാന്തദേശങതതടോടടം ഫലാമായി സംസാനത്തുഞടായ ാമാണദേശങ ഉ്ാദേന, കസവന,

പശാത്തല  കാമുലകരളിചവ  സംഭവിങ നാ്ന്ദേശങ  എന്നിവോടടതതട

പശാത്തലത്തിചവ  ഇത്താത്തിചവ  പ്രകതി  ദുാന്തദേശങ  ഉഞടായാചവ  ആയത്

ലഘൂകാിക്കുന്നതിന് അടിസാനപാാമായ നടപടികങ സ്വീയകാിക്കാപ കഴിഞിോടടന്നത്

തകദ്സ്വയംഭാണ  സാപന  തലത്തിചവ  ആണ്  എന്ന്  കഞട്  സർക്കാർ

ആവിഷ്ക്കാിങ ദുാന്ത നിവാാണ  പദതി  ഫലപ്രദോമായി  നട്ിലാക്കുന്നതിന്

ഗ്ാാമപഞ്ചായത്തുകങ  ആവ്്യാമായ  എലാ  പ്രവർത്തനദേശങം  വീയഴ കൂടാതതത

നിർകഹൈികക്കഞടനുളം  ഇത്  സംബന്ധിങ നിശിത  ഗ്ാാമസഭകങതതട സംഘാടനം

കാമചവ  സർക്കാർ  ഉത്തായവുംക ങം  ാമാർ ഗ്ഗനിർകദ്ദേശങം  കർ്നാമായി  പാലിങ്

നടകത്തഞടനുളാമാണ്. 

31.ാമ്നതഷ്യവിഭവക്ഷി  കതതഞടത്തി  പ്രാകദേ്ിക  വികസനയവുംം  സ്വയംപാ്യാഷതോടടം

പൂർണശകതാതിചവ  നട്ിലാക്കുന്നതിനായി  ഗ്ാാമസഭകങ  മുൻകുന

തതപ്രാഫഷണുകങതതട പട്ടിക  എലാ  ഗ്ാാമപഞ്ചായത്തുകങം  തയ്യാുാകക്കഞടനുളം

ഇവരതതട കസവനം  പദതി  ആൂത്രണ  നിർകഹൈണ  ഘട്ടദേശരളിചവ

പ്രകയാജനതത്െകത്തഞടനുളാമാണ്.  കകാരളത്തിതതല എപജിനീയയുിംൻ്  വിദേ്യാഭ്യാസ

കാമുലതതയ ാമികവിതതന്റെ കക്ദ്ദേശരളാക്കുവാ്നതം  അവരതതട പകാാരളിത്തം

തകദ്സ്വയംഭാണ സാപനദേശരളികലയ്ക്ക്  വ്യാപി്ിങ് തതതാഴിഞിചവ അവസാദേശങ
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ുസ്ിക്കുവാ്നതം  കവഞടി  സ ൂചചന  (10)  പ്രകാാം  സർക്കാർ  പുതത്െവിങിിള്ള

ാമാർഗ്ഗനിർകദ്ദേശങ  ഗ്ാാമപഞ്ചായത്തുകങ  അജഞടയിചവ  ഉങതത്െത്തി  ചർങ

തതച്ത് അടിയന്തിാ നുളടർ നടപടികങ കകതതക്കാകള്ളഞടതാണ്. 

32.സംസാനത്ത്  01.01.2020  മുൻതചവ  ഒറത്തവണ  ഉപകയാൻമുൻള്ള പ്ലാ്ിക്

വസ്തുക്കങക്ക്  പൂർണശാമായ  നികാാധനം  ഏർതത്െത്തി  ൂത്ചന  (11),  (12)  പ്രകാാം

സർക്കാർ  ഉത്താവായിിഞട്.  പ്ലാ്ിക്  വസ്തുക്കങ  ാമണശി്നതം  ാമ്നതഷ്യ്നതം

പാിസിതികങം  ഹൈാനികാാമാകുപന്നത്  സംബന്ധിചം  അതിതതന്റെ ഉപകയാൻം

നിയന്ത്രികക്കഞടത്  സംബന്ധിചം  പ്ലാ്ിക്  വസ്തുക്കങ  കത്തിക്കുന്നതിടടെ തതട

ാമ്നതഷ്യ്നതം  പാിസിതിക്കും  ഉഞടാകുപന്ന കദോഷദേശതതരള സംബന്ധിചം

ഗ്ാാമസഭാകയാൻദേശരളിചവ പ്രകത്യകം  അജഞട ഉങതത്െത്തി ചർങ തതചകയ്യഞടനുളം

പ്ലാ്ിക്  വസ്തുക്കങ  സാകിതാമായി  നീയക്കംതതചെന്നതിന്  ഗ്ാാമപഞ്ചായത്ത്

ഏർതത്െത്തിയിിള്ള സംവിധാനദേശങ വി്ദോമാകക്കഞടനുളാമാണ്. 

33.വാർഷിക  പദതിോടടതതട ഭാൻാമായി  ഗുണകഭാകാക്കതതരള

തതതാതതഞഞ്ഞെക്കുന്നതി്നതള്ള പഞ്ചായത്ത്  തല  ഗ്ാാമസഭകങ  വിരളിങ്

കചർക്കുന്നതിന്  മുൻമ്  പ്രസ്തുത  വാർഷിക  പദതിയിചവ  ജിലാ-കബാക്ക്

പഞ്ചായത്തുകങ  ഏതതറെക്കുന്നനുളം  ഗുണകഭാക ക  പട്ടിക  ആവ്്യമുൻള്ളനുളാമായ

പദതികങതതട വി്ദോം്ദേശങ  തതസക്രട്ടുി  കാുാമുൻലം  ബന്ധതത്ട്ട ജിലാപ 

ഞ്ചായത്തികനാെം  കബാക്ക് പഞ്ചായത്തികനാെം  ആാാകയഞടനുളം അത്  പ്രകാാം

ലഭിക്കുന്ന പദതികങക്കും  പഞ്ചായത്ത്  തല  ഗ്ാാമസഭാ  ഗുണകഭാക്തൃ പട്ടിക

ഗ്ാാമസഭാ  തീയരാമാനത്തിന്  വികധയാമായി  ഗ്ാാമപ ഞ്ചായത്തുകങ  തയ്യാുാക്കി

ആയത്  യഥാവിധി  ഗ്ാാമപഞ്ചായത്ത്  കമതിറി  തീയരാമാനം  സഹൈിതം  ജിലാ,

കബാക്ക് പഞ്ചായത്ത് തതസക്രട്ടുിാമാർക്ക് അയങ് നചവകകഞടതാണ്.  പഞ്ചായത്ത്

തല ഗുണകഭാക്തൃ പട്ടിക ലഭിക്കാത്തതിനാചവ ജിലാ, കബാക്ക് പഞ്ചായത്തുകങക്ക്

ഗുണകഭാക്തൃ പട്ടിക ആവ്്യാമായ പദതികങ നട്ിലാക്കാപ കഴിഞിോടടന്നിതതലന്ന

പാാതി  ഉള്ളതിനാചവ  ഇത്  സംബന്ധിങ്  സാമയബന്ധിത  നടപടികങ  എലാ

ഗ്ാാമപഞ്ചായത്തുകങം കകതതക്കാകള്ളഞടതാണ്. 

34.കക്ദ്യവുംം  സംസാനയവുംം  കസ്പൊീസർ  തതചെന്ന പദതികങതതട കാാ്യത്തിചവ

പ്രസ്തുത  പദതിോടടതതട ാമാർഗ്ഗ നിർകദ്ദേശങ  അ്നത്ാസിക്കുന്ന അർഹൈതാ

ാമാനദേ്ം  ഗുണകഭാകാക്കതതരള തതതാതതഞഞ്ഞെക്കുന്നത്  സംബന്ധിങ്
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പാലികക്കഞടതാണ്.  ജിലാ  ആൂത്രണ  സാമിതി  അംൻീയകാിങ കപ്രാജകിചവ

നിശയിിള്ള അർഹൈതാ  ാമാനദേ്ം  നിയതാമായ  കപ്രാജക്  കഭദേൻതിയിടടെ തതട

അലാതതത ാമാറം വരത്താപ ഗ്ാാമപഞ്ചായത്തുകങക്ക് അധികാാമുൻള്ളതല. 

35.പദതി  ഗുണകഭാകാക്കങക്ക്  ഉഞടായിാികക്കഞട അർഹൈതാ  ാമാനദേ്ദേശങ ,

മുൻപൻണന  എന്നിവ  സംബന്ധിങ്  ഗ്ാാമസഭ  കൂെന്നതിന്  മുൻമ്  വ്യാപകാമായ

പ്രചാാണം  ഗ്ാാമപഞ്ചായത്തുകങ  നടകത്തഞടതാണ്.  ഇതിനായി

തതതാ തതഞഞ്ഞെക്കതത്ട്ട വ്യകികങ ,  പദതി  ആൂത്രണ  ുികസാസ്  കപസീസ്,

ാാഷ്ട്രീയയ  പാർട്ടികങം  അവരതതട സംകയാജിത  സംഘടനകങം ,  സന്നദ

സംഘടനകങ,  ഫീയചവഡ്  ഉകദേ്യാൻസർ  എന്നിവരതതട കസവനം

ഗ്ാാമപഞ്ചായത്തുകങക്ക് പ്രകയാജനതത്െത്തായവുംന്നതാണ്. 

36.എലാ  പദതികങക്കും  അകപകാഫാുദേശങ  ാമലയാരളത്തികലാ  പ്രാകദേ്ിക

ഭാഷയികലാ  ലരളിതാമായി  അർഹൈതോടടം  മുൻപൻണനാക്രാമയവുംം  സംബന്ധിങ

ാമാനദേ്ദേശങ ഉങതത്െത്തി തയ്യാുാകക്കഞടനുളം അർഹൈാായ മുൻഴവപ കപർക്കും

അകപക നചവകാപ അവസാം  ലഭിക്കുന്ന താത്തിചവ അവസാന തീയയതിോടടം

സാമയയവുംം  നിശയിങ്  അകപകാ  കഫാുദേശങ  വിതാണം  തതചകയ്യഞടനുളാമാണ്.

സാമാനാമായ  ഒര കൂട്ടം  പദതികങക്ക്  തതപാനുളവായ  ഒര അകപകാഫാും

തയ്യാുാക്കായവുംന്നതാണ്.  അകപകാഫാുദേശങതതട പാിക്ാധന  നിലവിുള്ള

പദതി  ാമാർഗ്ഗനിർകദ്ദേശങം  അർഹൈതാ  ാമാനദേ്ദേശങം  മുൻപൻണനോടടം

കർ്നാമായി  പാലിങ്  ആയിാികക്കഞടനുളം  ഓകാാ  അകപകയിും  ബന്ധതത്ട്ട

നിർകഹൈണ ഉകദേ്യാൻസതതന്റെ അഭിപ്രായക്കുുി്് ഉഞടായിാികക്കഞടനുളാമാണ്. 

37.വിവിധ  പദതി  ആ്നതകൂല്യദേശങക്ക്  ലഭിങ അകപകകുപങതതട

അടിസാനത്തിുള്ള പട്ടികകങ ഗ്ാാമസഭയിചവ വച തതതന്ന തയ്യാുാകക്കഞടനുളം

ഓകാാ  പദതിോടടതതടോടടം  കയാൻ്യതാ  ാമാനദേ്ദേശങം  മുൻപൻണനാ

ാമാനദേ്ദേശങം ഗ്ാാമസഭാ അദ്യകപ/കീവീയനർ/ഉകദേ്യാൻസർ ഗ്ാാമസഭയ്ക്ക്

വി്ദേീയകാിച തതകാെകക്കഞടനുളം അതി്നത ക്ഷം ഗ്ാാമസഭ വിഷയ ഗ്രപ്പുകരളായി

തിാിഞഞ്ഞ്  അകപകകരതതട മുൻപൻണനാ  ക്രാമം  തീയരാമാനികക്കഞടനുളാമാണ് .

മുൻപൻണന  ലി്്  തയ്യാുാക്കുകമാങ  ഒകാ ാമാർക്ക്  വരന്ന സാഹൈചാ്യത്തിചവ

അകപകകതതന്റെ വയസ്സിതതന്റെ അടിസാനത്തിചവ മുൻപൻണന  നചവകകഞടതാണ് .

മുൻപൻണനാ  ലി്്  പ്രകാാമുൻള്ള അകപകകരതതട അർഹൈതോടടം  മുൻപൻണനോടടം
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ാഞട്  ഉകദേ്യാൻസർ  ഫീയചവഡ്  തതലവചവ  പാിക്ാധന  നടത്തി

സാക്യതത്െകത്തഞടനുളം ആവ്്യതതാമകാിചവ  പനുളക്കിയ കാട്  ഗുണകഭാക്തൃ പട്ടിക

തയ്യാുാകക്കഞടനുളാമാണ്.  ഓകാാ  കപ്രാജകി്നതം  കവഞടിോടടള്ള മുൻപൻണനാ  പട്ടിക

ഗ്ാാമസഭ  തീയരാമാനിങ്  കഴിഞിഞഞ്ഞാുടപ  തതതന്ന ഗ്ാാമസഭ  കകാ -ഓർഡികനറർ

ആയത്  ാമിനിട്സ്  തതചകയ്യഞടനുളം  ാമിനിട്സം  അ്നതബന്ധ കാുകങം  ഗ്ാാമസഭ

കഴിഞിഞഞ്ഞ് തതതാട്ടെത്ത പ്ര്രവത്തി ദേിവസം  തതസക്രട്ടുിതതയ കാുാമൂലം

ഏചവ്ികക്കഞടനുളാമാണ്.  ഗ്ാാമസഭ  ാമിനിട്സകങ  യഥാവിധി  തിാിങ്

ഏചവ്ിക്കാത്ത ഗ്ാാമസഭാ  കകാ-ഓർഡികനറർാമാർതതക്കതിതതാ കർ്ന

നടപടികങ സ്വീയകാിക്കുന്നതാണ്. 

38.കപ്രാജക്  പ്രകാാം  ആ്നതകൂല്യം  നചവകുപന്നതിന്  ഉകദ്ിക്കുന്ന എണശതതത്തക്കാങ

കൂെതലാണ്  ഗുണകഭാകാക്കങതതട എണശതതാമകാിചവ  ഒകാാ  വാർഡിതതലോടടം

അർഹൈാായ ഗുണകഭാകാക്കങതതട എണശത്തിന്  ആ്നതപാതികാമായി  ആ്നതകൂല്യം

അ്നതവദേികക്കഞടതാണ്. ആയത് താതതഴിഞ പുോടടം പ്രകാാാമാണ്.                          

''മുൻപൻണനാലി്് പ്രകാാം ഒര വാർഡിതതല അർഹൈാായ അകപകകരതതട എ

ണശതതത്ത എലാ വാർഡുകരളിതതലോടടം അർഹൈാായ അകപകകരതതട ആതതക എണശം

തതകാഞട് ഭാൻിങാചവ കിിന്ന സംു്യതതയ കപ്രാജക് പ്രകാാം  തപവർഷം 

ആ്നതകൂല്യം വിതാണം തതചെന്നതിന് ഉകദ്ിക്കുന്ന ഗുണകഭാകാക്കങതതട എണശം 

തതകാഞട് ഗുണിങാചവ ആ വാർഡിചവ ആ്നതകൂല്യം നചവകായവുംന്ന ഗുീകഭാകാക്കങ

തതട എണശം ലഭിക്കും''   ഈ ാീയതിയിചവ  ഓകാാ വാർഡിും  ആ്നതകൂല്യം 

നചവകകഞട  ഗുണകഭാകാക്കങതതട  എണശം  നിശയികക്കഞടതാണ്.                

                               

(ഉദോ:-               മുൻപൻണനാലി്് പ്രകാാം ഒര വാർഡിതതല അർഹൈാായ അ

കപകകരതതട എണശം 20  ഉം  എലാ വാർഡുകരളിതതലോടടം  അർഹൈാായ  അകപക

കരതതട ആതതക എണശം  200  ഉം  കപ്രാജക് പ്രകാാം  തപ വർഷം  ആ്നതകൂല്യം 

വിതാണം  തതചെന്നതിന്  ഉകദ്ിക്കുന്ന  ഗുണകഭാകാ  ക്കങതതട   എണശം  100

ആയാചവ  ആ  വാർഡിചവ  ആ്നതകൂല്യം  നചവകായവുംന്ന 

ഗുണകഭാകാക്കങതതട എണശം 20/200*100 = 10    ആയിാിക്കും  ) 

39.ഗ്ാാമപഞ്ചായത്തുകരളിതതല എലാ   വാർഡുകരളികലോടടം  ഗ്ാാമസഭകങം,  ഊരകൂട്ടം

ഉതതഞടകാിചവ  അനുളം  കഴിഞിഞഞ്ഞ ഉടപതതതന്ന പഞ്ചായത്ത്  തല  പദതി
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ഗുണകഭാകാക്കതതരള തതതതതാഞഞ്ഞെക്കുന്നതിനായി  ഗ്ാാമപഞ്ചായത്ത്  വിക്ഷാചവ

കയാൻം  കൂകടഞടനുളം  പദതി  ാമാർഗ്ഗ നിർകദ്ദേശങം  ഗ്ാാമസഭ  തീയരാമാനദേശങം  

കർ്നാമായി  പാലിങ്  പഞ്ചായത്ത്  തല  പദതി  ഗുണകഭാകാക്കങതതട കാട്

പട്ടിക  കാമുാലാടിസാനത്തിചവ/കപ്രാജക്  അടിസാനത്തിചവ

അംൻീയകാികക്കഞടനുളം  കാട്  ഗുണകഭാക്തൃ പട്ടിക  പ്രസിദീയകാികക്കഞടനുളാമാണ് .

കാട്  പട്ടിക  പ്രസിദീയകാിങ്  10  ദേിവസത്തി്നതരളരളിചവ ലഭിക്കുന്ന ആകകപദേശങ

നിയാമാ്നതുസതം പാിക്ാധിങ് അെത്ത 10  ദേിവസത്തി്നതരളരളിചവ ഗ്ാാമപഞ്ചായത്ത്

അന്തിാമ  ഗുണകഭാക്തൃ പട്ടികകങ  പ്രസിദീയകാികക്കഞടനുളം ,  ആയത്  2

ദേിവസത്തിനകം തതസക്രട്ടുി  ഗ്ാാമപഞ്ചായത്ത് തീയരാമാനം സഹൈിതം ബന്ധതത്ട്ട

നിർകഹൈണ  ഉകദേ്യാൻസന്  നചവകകഞടനുളാമാണ്.  ജിലാ,  കബാക്ക്

പഞ്ചായത്തുകങാമായി  ബന്ധതത്ട്ട പദതികങതതട അന്തിാമ  ഗുണകഭാക്തൃ ലി്്

ആവ്്യാമായ  കാുകങ  സഹൈിതം  2  ദേിവസത്തിനകം  അവർക്ക്  അയച

നചവകകഞടനുളം  കക്റ്  പകർ്്  ഫയലിചവ  ൂത്കികക്കഞടനുളാമാണ്.

ഗ്ാാമപഞ്ചായത്തുകങ  കാട്,  അന്തിാമ  ഗുണകഭാക്തൃ പട്ടികങ

ഗ്ാാമപഞ്ചായത്തിതതന്റെ തതവബ്  കസറ് ,  പഞ്ചായത്ത്  കനാട്ടീയസ്  കബാർഡ്,

നിർകഹൈണ ഉകദേ്യാൻസരതതട ഓഫീയസകങ, വികലജ് ഓഫീയസ് എന്നിവിടദേശരളിചവ

പ്രസിദീയകാികക്കഞടനുളം,  ടി  വിവാം  ദ്്യ പര ാമാധ്യാമദേശരളിടടെ തതട

പാസ്യതത്െകത്തഞടനുളാമാണ്. 

40.അംൻീയകാിങ മുൻപൻണനാലി്ിതതല മുൻഴവപ ഗുണകഭാകാക്കങക്കും ആ്നതകൂല്യം

നചവകിയ  ക്ഷം  ാമാരകാമ ഗ്ാാമപഞ്ചായത്തുകങ  വീയണ്ടം  പതിയ  ഗുണകഭാക്തൃ

ലി്് തയ്യാുാക്കുവാപ പാെ്.തയ്യാുാക്കിയ ഗുണകഭാക്തൃലി്ിചവ ഏതതതകാിും

സാഹൈചാ്യത്തിചവ  ാമാറം  ആവ്്യാമാതതണകാിചവ  അത്  വസ്തുതകങതതട

അടിസാനത്തിചവ  ആവ്്യാമായ  പാിക്ാധന  നടത്തിയ  നടത്തിയ  ക്ഷം

മുൻപൻണനാക്രാമത്തിചവ  ാമാറം  വരത്തുകകയാ  അനർഹൈതതാ ഒഴിഞിവാക്കുകകയാ

അർഹൈാായവതതാ കൂട്ടികചർക്കുകകയാ  തതചയ്യായവുംന്നതാണ് .  അംൻീയകാിങ

ഗുണകഭാക്തൃലി്ിചവ  നിവിക്ം  അനർഹൈതതാ ഒഴിഞിവാക്കുന്നതിന്  ഗ്ാാമസഭോടടതതട

സാധൂകാണയവുംം  അർഹൈതതാ കൂട്ടികങർക്കുന്നതിന്  ഗ്ാാമസഭോടടതതട അംൻീയകാായവുംം

ആവ്്യാമാണ്. 

41.ഗ്ാാമപഞ്ചായത്തുകങ  മുൻകുന  നചവകുപന്ന പദതി  ആ്നതകൂല്യദേശങക്ക്
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ഗുണകഭാകാക്കങ  ഹൈാജാാകക്കഞട കാുകങ  എതതന്തലാാമാതതണന്ന്  നിശയിങ്

മുൻപകൂട്ടി  ഗുണകഭാകാക്കതതരള ബന്ധതത്ട്ട നിർകഹൈണ  ഉകദേ്യാൻസർ

അുിയികക്കഞടതാണ്.  പദതി  ആ്നതകൂല്യദേശങ  കക്റ്റുന്നതിന്

ഗ്ാാമപഞ്ചായത്ത്  ഓഫീയസിും  പദതി  നിർകഹൈണ  ഉകദേ്യാൻസരതതട

ഓഫീയസകരളിും  എത്തുന്ന തതപാനുളജനദേശങക്ക്  ആവ്്യാമായ  എലാ  സഹൈായ

സഹൈകാണദേശങം ബന്ധതത്ട്ട ഉകദേ്യാൻസർ തതച്ത് തതകാെകക്കഞടതാണ്. പദതി

ആ്നതകൂല്യദേശങക്കായി വ്യത്യസ കാുകങ പലസാമയദേശരളിലായി ആവ്്യതത്െക,

അനാവ്്യ കാാ്യദേശങ  പുഞഞ്ഞ്  തതപാനുള ജനദേശതതരള ബുകദിമുൻട്ടിക്കുക ,

ആ്നതകൂല്യദേശങ  കക്റ്റുന്നതിന്  ഗുണകഭാകാക്കതതരള ഒന്നിലധികം  തവണ

ഓഫീയസിചവ വിരളിച വരത്തുക ,  ആ്നതകൂല്യദേശങ  ലഭിക്കുന്നതിന്  നിയതാമലാത്ത

കാുകങ  ആവ്്യതത്െക  മുൻതലായ  ക്രാമവിരദ നടപടികങ  ഉകദേ്യാൻസർ

പൂർണശാമാോടടം  ഒഴിഞിവാകക്കഞടതാണ്.  തതപാനുളജനത്തിന്  ബുകദിമുൻിഞടാക്കുന്ന

പ്രവർത്തികങ  ഉകദേ്യാൻസരതതട ഭാൻത്തുനിവിക്ം  ഉഞടാകുപന്നതായി

കബാദ്യതത്ട്ടാചവ  അത്താം  ഉകദേ്യാൻസർതതക്കതിതതാ കർ്ന  വകുപപ്പുതല

നടപടികങ സ്വീയകാിക്കുന്നതാണ്.

               ഈ  സർക്കുലർ  എലാ  ഗ്ാാമപഞ്ചായത്ത്  തതസക്രട്ടുിാമാരം  പഞ്ചായത്ത്

ഭാണ  സാമിതിോടടതതട ശടുദയിചവതത്െകത്തഞടനുളം  ആവ്്യാമായ  നുളടർ  നടപടികങ

സ്വീയകാികക്കഞടനുളാമാണ്.
 
 
 
 

എം.പി.അജിത് കുപാമാർ
പഞ്ചായത്ത് ഡയുകയതതട 

പൂർണശ അധിക ചുമാമതല വഹൈിക്കുന്ന 
പഞ്ചായത്ത് അഡീയഷണചവ ഡയുകർ

 
1. എലാ പഞ്ചായത്ത് തതഡപ്ട്ടി ഡയുകർാമാർക്കും
2. എലാ പഞ്ചായത്ത് അസി്ന്റെ് ഡയുകർാമാർക്കും(പഞ്ചായത്ത് തതഡപ്ട്ടി 

ഡയുകർാമാർ മുൻകുന)
3. എലാ തതപർകഫാർാമപസ് ഓഡിറ് ൂത്്ർകവസർാമാർക്കും (പഞ്ചായത്ത് 

അസി്ന്റെ് ഡയുകർാമാർ മുൻകുന)
4.
 

എലാ ഗ്ാാമപഞ്ചായത്ത് തതസക്രട്ടുിാമാർക്കും (പഞ്ചായത്ത് തതഡപ്ട്ടി ഡയുകർാമാർ
മുൻകുന)
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5. ഫയചവ/കരതചവ/അധികം
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